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Irana Esperantista Junulara Organizo - IREJO 

UEA kodo : irej-n, P.O.Kesto : 17765-184, Tehrano 

Fondita en 1372(1993), Landa sekcio de TEJO, Landa filio de ISAE 
La Estraro de IREJO : 

e Prezidanto: M.Reza Torabi, (Eksteraj Rilatoj, Informado, Planado) p/a : 

IREJO 

e Vicprezidantino : Fariba Nuri Maĝd (Virinaj aferoj, Kunvenoj kaj 

Kunsidoj) p/a : IREJO 

e Ĝenerala sekretario : Hamzeh ŜAfii (Interasociaj Rilatoj, Pasporta Servo) 

p/a : P.O.Kesto : 13445-915, Tehrano. Tel : (021) 4506503 

e Kasisto : Abbas Bagestani (Komputila Rondo) p/a : P.O.Kesto : 
13185-618, Tehrano. Tel : (021) 6236913. 

e Komisiitoj : 

e Abdollah Hakim Neĵad (Universitataj aferoj) p/a : IREJO 
e D-ro Keyhan Sayadpour (Azia agado) p/a : P.O.Kesto : 91375-3988, Maŝhad. 

TelstFakso : 198 51 649489 
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Propono de IJK en Turkio 
Kiel multaj el vi karaj legantoj scias, TEJO ĉiu jare organizas kongreson 

nomatan “Internacia Junulara Kongreso” aŭ IJK en unu lando de la mondo. 

Pro la ekonomiaj kaj vizaj problemoj, multaj junaj esperantistoj ne havas la 

ŝancon partopreni en tiuj kongresoj. Pro tio, estas proponita okazigi IJKon 
dum unu el la venontaj jaroj en la lando Turkio. Tiu kongreso havas jenajn 

avantaĵojn : 
1- Turkio estas malpli multkosta lando ol aliaj eŭropaj landoj, afero interesa 
por ĉiuj partoprenontoj. 

2- Iranaj junaj esperantistoj pli facile povas partopreni, ĉar ne ekzistas viza 

problemo kaj la lando estas atingebla aŭtobuse de irano. 

3- Pli malpli sama avantaĝo ekzistas por la Bulgaraj, Rumanaj kaj eĉ Rusaj 

gesamideanoj. 
4- Kompare al aliaj eŭropaj landoj, vojaĝ-kostoj ne multe ŝanĝiĝos por 
orient-azianoj, amerikanoj kaj afrikanoj. Nur esperantistoj de riĉaj okcident 
eŭropaj landoj iom malprofitos pro longa distanco. 

Nun, TEJO, Turka Esperanto-Asocio kaj IREJO traktas la aferon kaj serĉas 

por la ebleco realigi tiun proponon. 
D-ro Keyhan Sayadpour 
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  Malmovade   

Rimarko pri malmovada afero 
Kiam unua foje venis ideo pri fondo de IREJO, ĉiuj sciis ke tiu ne estus 

facila afero; ĉar ni havis informojn pri la antaŭaj agadoj kaj iliaj rezultoj. Do, ni 

atendis barojn kaj malfacilaĵojn survoje al la celo. Tiu ĉi atendo donis forton por 
antaŭeniri, kaj eĉ antaŭ-solvi okazontajn problemojn. IREJO sukcese planis sian 

agadon kaj ordon de la ago. La plej sukcesa inter IREJO-laboroj estis okazigo 
de kursoj en kultur-centroj.Fakte tiu estis unu el la plej dolĉaj fruktojn de semoj 
kiujn IREJO semis, kaj multaj admiris tion. 

Unua foje IREJO okazigis E-kurson en Ĥavaran Kulturejo, kaj post sukcesa 
finiĝo de tiu kurso, planis kursojn en la plej fama kultur-centro de Tehrano, 

nome B4hman Kulturejo. La rezulto estis ne-atendite bonega. Kulturej-estraro 
interesiĝis pri la lingvo kaj promesis helpi por la progreso de la agadoj. Ili 

favore donis ĉambron por IREJO, kaj multe helpis por organizi kursojn 
(elementa, meza, altnivela), okazigi du libro-ekspoziciojn, kaj multfoje 
seminariojn por informigi ĉeestantojn pri la lastatempaj novaĵoj en E-movado. 
La kulturejo eĉ mem sendis anoncojn de la kursoj por aperigi en ĵurnaloj kaj 

televido. 
En tiu ĉi bone evoluanta situacio, malŝatantoj de IREJO, kiel ĉiam, tendis kaj 

serĉis oportunon por ataki. Tiu neniam estis malfacila. Aperigis en IREJO- 
Bulteno karikaturo pri la tipa agado de tiama UEA -ĉefdelegitino en Irano. Mi ne 
volas juĝi pri la enhavo de tiu desegnaĵo . Legantoj de IREJO-Bulteno mem 
faris tion. Sed supozante ke ĝi estis tute mensoga kaj erara, kion oni devas fari? 
Ĉu tuj ataki ĉiujn kaj komenci propagandi kontraŭe de ĉiuj agadoj kaj membroj 
de la organizo? Pri la enhavoj de la bulteno, la skribantoj mem respondecas kaj 

ĉiu artikolo aŭ desegnaĵo havas la nomon de la aŭtoro. Neniu liber-pensulo 
akceptas ke nur pro malbonfaro aŭ eraro de unu persono, haltigu ĉiujn agadojn 

kaj ĉesigu ĉion. 
Bedaŭrindege malamikoj de IREJO faris nekredeblan agon. Post aperiĝo de 

la desegnaĵo en la bulteno,ekkomencis skandalo kontraŭ IREJO. La estraro de 
Bahman Kulturejo ricevis leterojn enhavante fuŝajn frazojn pri IREJO kaj 
minacojn por haltigi IREJO-aktivadon en la kulturejo. Ridinda estis ke IREJO 
mem ne ricevis tiujn ĉi leterojn kaj neniu volis respondon de la organizo pri la 
karikaturo. Nun ni volas amikc priparoli tiun ĉi aferon. 

Legante la leterojn senditaj al la kulturejo, oni tuj komprenas similecon inter 
la leteroj, kiu montras planitan agon kontraŭ IREJO. En leteroj oni skribis pri la 
karikaturo kaj poste tuj demrndas haltigon de ĉiuj agadoj de IREJO. Eĉ oni faris 
timigon kaj minacon al plendi kaj kiel dirite laŭleĝajn kontraŭagojn.Estis nature 
kaj logike ke por eviti pliajn problemojn kaj skandalojn,la kulturej-estraro iom 
limitigu Esperantajn aktivadojn.Ni demandas la leter-skribintoj pri la rezulto de 

IREJO-Bulteno. n-ro : 19/20 i   

 



  

A — 

UNU SEMAJNO ĈE ITALA FAMILIO 
Dum 3-llan de majo okazis bona oportuno por mi por konatiĝi kun novaj 

afablaj geesperantistoj italaj „precipe geedzoj Mareza kaj Aldo kiuj varme 
gastigis min.Verŝajne sen helpo ĝustatempa de Aldo mi havis grandan 
problemon por viziti la fakan foiron “PLAST 97” en Milano. 

Trapasi inter Itala familio kaj longedaŭran diskutadon dum 7 noktoj estis 
bona oportuo ambaŭflanke por konatiĝi kun socia-ekonomia situacio de Irano 
kaj Italio,kiuj laŭ mi,ne nur pri la flagoj sed ankaŭ en diversaj kampoj,estas tre 
similaj. 

Kompreneble Italaj geesperantistoj havis multajn «demandojn pri socia 
situacio en Irano post revulacio Esperanto-movado en Irano,kialo de progresado 
de Esperanto en Irano malgraŭ stagnado en ĉi tiu regiono de Azio,...kiujn mi 
respondis dum varm-etosa kunsido cn klubo de Milano cestante ĉ.I5 

geesperantistoj; POLERANI(Prezidanto),FAO(vicprezidanto) la edzino 
MAREZA, RODARI(sekretario) kaj la edzino MARIUCCIA, CORRADO kaj 
la edzino ELDA, CONTI kaj la edzino MARIA, GIACCHINO.... 

kompreneble kiam vojaĝo estas tre malfacila por ambaŭ civitanoj (pro 
malfacilaĵoj pri vizo kiuj ĉiutage pliiĝas) kaj kiam novaĵelsendado ne estas forta 
kaj neŭtrala (pro politikaj kialoj), ĉi tiaj rilatoj helpus alproksimiĝi realon sen 
misgvidoj de novaĵelsendiloj. 

Dezirante nuliĝo de bariloj inter amikaj rilatojami esperas reviziti miajn 
novajn Italajn geamikojn, espereble en Irano, kie estas tre interesata por ili. 

N.Solat 

  

  

ilia ago. Ĉu ili helpis progreson de B-o? Ĉu tiu ago estis laŭ movade.? Kion ili 
gajnis? 

Toleremo estas la plej bezonata kiam multaj grupoj laboras sur unu kampo. 

Dum kvar jaroj ni toleris ĉiujn fidirojn kaj atakojn. Sed kelkaj malaktivuloj, kiuj 
nur scipovas saluti Esperante, eĉ ne povas toleri unu karikaturon, kaj nomas sin 
demokratiaj kaj movaduloj. Jes, tiuj ĉi “salutistoj" sukcesis limitigi nian agadon 
en Bahman-kulturejo, kaj tiu ĉi estas la nura rezulto de ilia ago. Vere la kulturej- 
estraro decidis tiel, nur por eviti pli grandajn konfliktojn, “kaj kvietigi la 
"salutistojn". Tamen ankoraŭ ni havas semajnan kunsidon tie kaj tiu montras 
intereson kaj logikan penson de la kulturej-estraro. Krome, nuntempe en alia 
kultur-centro okazas E-kursoj, kaj IREJO antaŭeniras pli progresigajn fazojn. 

Ĉu ne venis tempo ke ui pli logike pensu, kaj ĉiuj klopodu por fortigi la 
movadon, ne malfortigi unu la alian pere de bataloj kaj kontraŭstaroj? 

Hamzeh Ŝafii 
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Senpaga reklamo? - dependas de Vi! 
En Hungario estas pluraj movadaj E-centroj, kiuj kunagordas sian agadon en 

jaraj konferencoj ("Ronda Tablo"). La laste okazinta kunveno en aprilo 97 
traktis i.a. la temon "Senpaga reklamo", - kiu estas interesa ankaŭ por alilandaj 
esperantistoj. 

Sen reklamo ni mortos! 
En la lastaj jaroj reklamado (parto de merkatiko) iĝis aparta scienco, ĝi 

eksplode plimultiĝas kaj uzas ĉiam pli agresajn metodojn por kapti la atenton de 
klientoj. Estas klare, ke se ni rezignas pri reklamado, ni perdas eĉ la esperon 
diskonigi la ekziston de Esperanto (eĉ ne parole pri ĝia plia sukcesigo). Tamen 
la amasmedia reklamado (unu inter la plej efikaj) kostas grandajn sumojn - kiujn 
la E-organizoj simple ne havas. (Aŭ se jes,pri tio okupiĝas la E-asocioj). Tial 
multaj personoj kaj organizoj ne okupiĝas pri reklamado (opiniante ke aliaj 
metodoj ne ckzistas aŭ ne estas efikaj, - tial en la ekstera mondo pli kaj pli 
elformiĝas la erara opinio pri la formorto de Esperanto. (Sufiĉas nur mencii la 
mankon de reklamiloj lige al E-aranĝoj eĉ al UK...) 

Ekzistas pluraj eblecoj 
Informi pri la ekzisto de nia lingvo oni povas ne nur per radio kaj TV- 

reklamoj, sed per multaj aliaj metodoj, inter kiuj troviĝas ankaŭ senpagaj, aŭ tre 
malmultekostaj. Ilia sistema uzo povas tre-tre multon helpi pri la elformo de 

publika bildo, do indas kolekti tiujn metodojn. 
Insigno plej elementa eblo estas la konstanta portado de E-insigno (ne gravas 

kia:ĉu tradicia aŭ moderna). Multaj ne faras ĝin, ĉar simple ne estas kutimo. 
Aliflanke multaj grandaj (eĉ internaciaj entreprenoj) devigas siajn manaĝerojn je 
tio, kaj ĝin kun ĝojo portas ankaŭ la tieaj laborantoj. Se vi respondas, ke vi ne 
pretas porti la E-insignon, tio signifas ke vi hontas publike montri vian 
esperantistecon (en tiu kazo kial vi tamen legas Eventoj-n? Estu ficra!) Ne diru, 
ke vi ne havas insignon aŭ via libroservo ne vendas ĝin! Ne necesas pretekstoj, - 
solvu la aferon! Viaj E-konatoj certe povas helpi kaj ankaŭ en multaj E-aranĝoj 
oni vendas la insignojn. Mi vidis pli ol 100 diversajn... 

Loĝej-tabulo 
Alia eblo estas meti malgrandan tabulon (aspekto laŭ via gusto) apud la 

pordo de via domo/loĝejo. La enhavo povas varii, gravas nur ke aperu la vorto 
Esperanto. Se vi estas delegito, povas mencii ĝin sur la tabuleto kvazaŭ kiel via 
"titolo". Necesas meti la tabulon kompreneble ekstere, kie la preterpasantoj 
povas vidi ĝin. (En pluretaĝaj domoj ekz. sur la teretaĝa leterkesto.) 
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Telefonaj ludoj 
En multaj radio- kaj TV-programoj oni ebligas altelefonadon de aŭskultantoj. 

Kuraĝu eluzi tiun eblon, kaj partoprenu ankaŭ vi! Dum via alparolo vi menciu 
vian esperantistecon, aŭ Esperanton, aŭ elektu iun kunligitan temon, kiel lingva 
imperiigo, egalrajteco ktp. 

Afiŝtabuloj preskaŭ en ĉiuj laborejoj kaj ankaŭ cn lernejoj, universitatoj 
ekzistas publikaj murtabuloj por afiŝado. Pendigu taŭgan (mallongan sed 
atentokaptan kaj belaspektan) materialon! 

Anonc-gazetoj 
En multaj landoj ekzistas gazetoj, kiuj publikigas privatajn aŭ komercajn 

anoncetojn de legantoj (ekz. loĝej- kaj aŭto-vendo, instruado, laborlok-oferto 
ktp). Plejparto de ili postulas malgrandajn sumojn aŭ nenion por tiuj anoncoj. 
Tiujn gazetojn legas multaj homoj, do indas aperigi anoncetojn pri E-instruado, 
kunveno de E-klubo. Estas pardonebla kulpo, se iu aperigas eĉ "ne tre verajn" 
anoncojn. (Ekz. serĉado de nova dungito kun nepra E-lingvoscio aŭ simile... - 
dependas nur de via fantazio.) 

Gazetartikoloj 
Multaj gazetoj aperigas legant-leterojn. Al tre multaj temoj oni povas alligi 

lingvajn aferojn (NATO, Eŭropo, E-Unio, komputiloj, tekniko, laborlokoj, 
turismo ktp.). Via eventuala letero ne nepre devas paroli pri E-o, sed povas nur 
levi la problemon de lingva samrajteco, kaj nur "flanke" mencii Esperanton. 
Krom legantleteroj vi povas ankaŭ skribi al rubrikestroj de la gazeto kaj proponi 
la traktadon dc tiuj temoj en la gazeto. 3 

Konkurs-alvokoj 
En multaj landoj ekzistas gazetoj, eldonaĵoj kiuj informas pri konkursoj kaj 

projektoj de diversaj fondaĵoj (ne nepre devas temi pri grandaj sumoj),kaj pri 
akireblo de diversaj subvencioj. Tiujn eldonaĵojn legas gvidantoj kaj aktivuloj 
de multaj diversaj societoj, kaj ofte la lokaj regionaj radio-kaj TV-stacioj 
publikigas ilin senpage. Ankaŭ via loka klubo (aŭ prefere E-societo) povas 
aperigi (kutime senpage) alvokon pri iu konkurso de E-verkoj, eseoj, videoaĵoj 
ktp. Foje okazas, ke "pro la nesufiĉa kvalito" oni ne aljuĝas premion... 

Reklamstrioj ; 
Se via loka asocio aŭ klubo povas produkti memgluajn glumarkojn (paperajn 

aŭ plastajn) - vi povas glui ilin sur (vian) aŭtomobilon, sur diversajn objektojn. 
Mi povas imagi ankaŭ agadgrupon, kiu gluas tiajn foliojn sur anglalingva afiŝo 
en la urbo... (postulaute la uzon de nacia lingvo) ۲ 
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Vojaĝoj 
Se vi kontaktas eksterlandanon (telefone, persone aŭ dum via turisma 

vojaĝo) unue provu uzi la Internacian Lingvon! Aspektas tutc seniluziige,kiam 
ankaŭ esperantistoj mem rezignas pri la uzo de nia lingvo en restoracioj, hoteloj, 

muzeoj kaj tuj komencas per la demando: “Do you speak English? “Estu 
memevidente, ke unue vi provas Esperanton! 

Demandoj pri E-versio 
Aperas amaso de reklamoj pri diversaj aferoj en la gazetoj, sed en pluraj 

landoj oni sendas al via adreso senpagajn reklam-gazetojn. En tiuj eldonaĵoj ofte 
aperas ofertoj pri produktoj servoj kun lingva rilato (ekzemple plurlingvaj 
diversfakaj vortaroj, kodorom-oj eĉ parolantaj kalkuliloj, aparatoj). Skribu al la 

eldonejoj emandante pri Esperantlingva versio! Tio montros al ili, ke ckzistas 
deziro havi tiajn eldonojn (des pli,se vi mencias, ke eble la koncerna produkto 
povas esti utiligata/vendata ankaŭ internacie... Ne forgesu, kc via demando ne 
devigas vin aĉeti ion ajn, eĉ se tia ekzistas! 

Strat-tabuloj 
En pluraj landoj estas kutimo meti tabulojn sur la strato reklami la 

produktojn de najbara vendejo. Plejofte tiuj tabuloj estas ne-oficialaj (oni ne 
pagas lu-pagon al la urbo), sed multaj-multaj preterpasantoj ĵetas rigardon al ili. 
Se iu preparas tian tabulon (el malmultekosta materialo, kartono aŭ plasto) kun 
reklamslogano kaj metas al trafikplena loko (metroenirejo, trotuaro ktp) povas 
akiri signifan publikecon. Eble post 1-2 tagoj aŭ post kelkaj horoj oni forigas 
ĝin, sed la ripeto ne kostas grandan sumon. Oni povas ankaŭ legaligi ĝin - se 
estas disponebla sumo por tiu celo. 

Murtabuloj 
Multaj esperantistoj loĝas apud trafikplenaj vojoj. Kial ne pendigi grandan 

tabulon sur la muron aŭ sur la barilon kun reklamo pri Esperanto? Ĝi kostas 
malgrandan sumon (sed ĝi devas aspekti okulfrape kaj bele) - sed longtempe ĝi 
estas vidata de preterpasantaj ŝoforoj. (En la ĉirkaŭaĵo oni nomas la straton de 
nia redaktejo "strato Esperanto" ĉar tia tabulo pendigita de ni estas pli granda ol 
la strat-tabulo...) Imagu la efikon, se multaj esperantistoj farus simile... 

Fieru esti esperantisto! 
Mi emfazas, ke konsciigo de la ekzisto de Esperanto estas nia baza postulo. 

Se vi atendas ĉion de la estraro de via landa asocio - vi mem fosas la tombon 
por nia ideo. Agu vi mem, kaj instigu agi aliajn! Estu fiera pri via esperantisteco 

Laszlo Szilvasi 
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PASPORTA SERVO 
Nova eldono alproksimiĝas 

Ĉu vi ne jam aŭdis pri Pasporta Servo? La internacia reto de gastigantoj? 
Malmultekosta feriado? Eldono 96/97 enhavis 784 gastigantojn en 68 landoj, kiuj 
sopire atendis vian viziton, por paroli la lingvon, por montri la ĉirkaŭaĵon, por 
amikiĝi, por ĉio ajn. Ankaŭ vi fariĝu gastiganto: vi invitos interesajn gastojn al via 
hejmo laŭ viaj propraj kondiĉoj,kaj vi senpage ricevos ĉiun novan eldonon de la 
listo. 

Feliĉe, eldono 96/97 de Pasporta Servo furoris; malfeliĉe pro tio ĝi nun estas 
tute elĉerpita. La Kompila Teamo jam laboradas por ĝustatempe produkti la novan 
eldonon de Pasporta Servo. Ĝi aperos laŭplane en januaro 1998. Responde al 
multaj petoj, la litertipo estos iom pli granda. 

Se vi jam estas gastiganto, vi ne bezonas mem realiĝi. Dum la somero,vi 
aŭtomate ricevos respondilon. Se vi resendas ĝin antaŭ la limdato,vi aperos en la 
nova eldono. Se vi ne jam aliĝis kiel gastiganto, rapidu! 

Petu aliĝilon de via landa organizanto aŭ de UEA, kaj plenigu kaj resendu ĝin 
antaŭ la limdato al la konstanta adreso ĉe UEA: 

Pasporta Servo de TEJO 
Nieuwe Binnenweg 176 
NL - 3015 BJ Rotterdam,Nederlando 
Telefono -31 10 4361044, fakso 4361751 

Ankaŭ eblas elektronike aliĝi. Petu aliĝilon ĉe «lide(Qworldaccess.n!». Limdato 
(strikta!) estas la UNUA DE OKTOBRO 1997. La longa periodo inter la limdato kaj 
la apero necesas por trakti la centojn da respondiloj kaj aliĝiloj, prepari la libron kaj 
la mapojn, kaj presigi kaj distribui la libron. Se via aliĝilo aŭ respondilo alvenas post 
la limdato, vi ne aperos en la nova eldono! 

Cetere, Pasporta Servo de kelka tempo ankaŭ havas (provizoran) hejmpaĝon 
en la reto: «http/Awww.worldaccess.nl/lide/paspserv.htm». Ni plibonigos ĝin dum la 
venontaj monatoj, sed jam ni scivolas pri viaj komentoj. 

Do, sendu viajn informojn, aliĝilojn kaj respondilojn antaŭ la unua de oktobro! 

 :هجوت

  

 دننک تفایرد ار نآ دنناوت یم هبتاکم ای و ینفلت سامت اب نادنم هقالع تسا دوجوم رتفد رد ۳6 مرف

  

  

La Instituto havas novan Telefon- kaj faks-numerojn : 
La nova Telefon-numero(ankaŭ voĉ-registrilo) : 198 21 6236913 

La nova Faks-numero : +98 21 1       
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 هتفریذپ ار هملاکم دح ات هناگیب نابز کی مکتسد یریگدای هفیظو هعماج نیا وضع ره .دناهنابزدنچ ای ود ءانثتسا
 صخش یرکف قفا شرتسگ هب ًمومع و نابز نیدنچ یریگدای و یدنمهقالع هب رما نیا دراوم بلغا رد .تسا
 مود نابز رب طلست یعقاو ناکما دیاب ینابز گرزب و کچوک هعماج ره یاضعا هک مينکیم مالعا ام .تسا هدیماجنا

 .میتسح سناش نیا ندروآ مهارف یارب یشبنج ام .دشاب هتشاد یفابترا یالاب جفس ات ار

 مدع هخسن نیمز نانکاس زا یاهدمع شخب یارب اهنابز نایم رد تردق رباربان میسقت : ینابز قوقح .۵
 یمسر ,گرزب و کچوک زا معا نابز ره نایوگنخس وتنارپسا هعماج رد .تسا ینابز میقتسم هطلس ای ینابز تینما

 یاهتیلژسم و قوقح نایم لداعت نیا و دنراد رارق فرطیب یطیحم رد لباقتم ییوج مهافت لیلد هب یمسرریغ ای

 مالعا ام .دروآیم مهارف اهنابز داضت و یرباربان نامرد یارب زین ار یرگید یاهلحمار هئارا هنیمز ,نابز ره

 دروخرب یارب یللملانیب دانسا زا یرایسب رد هکر هچنآ امنابز نایم رد تردق هدرتسگ یاجتوافت هک مینکیم
 .میتسه امنابز قوقح یارب یشبنج ام .دزاسیم رابتعایب .تسا هدش نیمضت ینابز شیعبت نودب و ناسکی
 - تسا هعسوت و طابترا ربارب رد یدس نوچمه هک - یاهدمع یاهفالتخا یلم یاهتلود : ینابز عونت ۶

 نابز ره هجیتن رد .تسا مزال و مئاد تورث زا یعبنم ینابز ینوگانوگ هک یلاح رد .دنلئاق ناهج یاهنابز نیبامیف

 رب هچنانچ هعسوت و طابترا تسایس هک مینکیم مالعا ام .تسا تیامح و تظافح هتسیاش و هدوب دنمشزرا اتاذ

 عونت یارب یشمنج ام .دیامنیم یدوبان هب موکحم ار یرایسب یامنابز .دشابنامنبز زا تیامح و مارتعا ساسا
 .میتسه ینابز
 اب نانآ طابترا ندش عنام اب و شنایوگنخس هب طابترا تردق نداد اب ینابز ره : یناسنا یدازآ ۷

 یطابترا هلیسو کی ناونع هب وتنارپسا .دزاسیم سوبحم لاح نیع رد و دازآ ار نانآ رگید یاهنابز نایوگنخس
 ره نتخاساناوت یارب تسا یحرط وتنارپسا .تسا یناسنا یدازآ یارب یلمع گرزب یاهحرط زا یکی یللملانیب

 ام .اهنآ هب دودحم هن اما ,شیوخ ینابز تیوه و گنهرف مکحتسم یاههشیر اب یناهج هعماج رد یراکمه هب درف
 ام .تسا یگتسبمه و فابدترا .نایب یدازآ عنام ریزگان ,یلم یامنابز زا یراصحنا هدافتسا هک مينکیم مالعا

 .میتسه یناسنا یدازآ یارب یشبنج

 یروهمج تختیاپ گارپ رهش رد هک وتنارپسا یناهج هرگنک نیمکی و داتشه رد ۱۲۷۵ ناتسبات رد هینایب نیا

 ارنآ ناهج روشک ۱۱۶ زا نادوتنارپسا ۶۰۰۰ زا شیب ۱۳۷۵ لاس نایاپ ات و تسا هدیدرگ رداص .دش رازگرب کچ

 ةرابرد رتشیب تاعالطا ای و اهنايز رگید هب هینایب نتم تفایرد تهج نادنمهقالع .دناهاد رارق دییأت دروم

 .دننک هبتاکم ال[۵0۵1006۲.0۱.061 کینورتکلا تسپ اب رگید یاهنابز هب وتنارپسا
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 وتنارپسا یللملانیب نابز شبنج هینایب
 و یللملانیب یاهنامزاس .اهتلود همه یارب ار هینایب نیا ,تنارپسا دربشیپ یارب یناهج شبنج یاضعا ام

  

 و هتشاد مالعا ریز فادها تهج رد رتشیب هچ ره راک یارب ار دوخ خسار مزع و هدومن رداص هاوخریخ یاهناسنا

 ناونع اب یدالیم ۱۸۸۷ لاس رد هک وتنارپسا .مينکیم توعد شالت نيا هب نتسویپ یارب ار دارفا و اهنامزاس همه

 زا شیب .هتفای شرتسگ هدنز نابز کی ناونع هب تعرس هب و هدیدرگ حرطم یللملانیب تاطابترا یکمک نابز

 لاح نيع رد و هدومن تیلاعف یگنهرف و ینایزعناوم یوسارف زا اهناسنا نتخاس طبترم یارب هک تسا لاس ۱۰۰
 رثزم مظن یارب هک ریز لوصا زا کیچیه دسریم رظن هب .تسا هدرک ظفح نانچمه ار دوخ تیعقاو و تیمها

 یاهشور فشک اب هن و ینف یاهتفرشیپ هلیسو هب هن ,یلم نابز دنچ زا یلمارف هدافتسا اب هن دنایرورض ینابز

 : تسویپ دهاوخن تیعقاو هب یزومآنابز نیون

 هک دهاوخیم نارگید زا و هداد یرترب رمع مامت یارب ار یهورگ هک یطابترا متسیس ره : یسارکومد .|

 ره .تسا کیتارکومد ni اساسا .دننک یراذگ هیامرس ییاناوت زا یکدنا هجرد هب ندیسر یارب ار یجنر رپ یاهلاس

 یرترب شنابیقر رب یناهج ربارب تاطابترا هنیمز رد یلو .تسین لماک یرگید نابز ره نوچمه زین وتنارپسا دنچ

 یللملانیب حفس رد هژیو هب اههنیمز همه رد تافابترا یرباربان هب ینابز یرباربان هک مینکیم مالعا ام .دراد
 .میتسح کیتارکومد هافابترا یارب یشبنج ام .دماجنایم

 ob هک یزومآشناد ًلثم .تسا هتسباو یصاخ (تیموق)تیلم و گنهرف هب نابز ره : یلمارف شزومآ ۲

 شزومآ زین ار ایناتیرب و اکیرمآ هژیو هب نابز یسیلگنا یاهروشک تسایس و ایفارغج ,گنهرف دزومآیم یسیلگنا

 شزومآ .تسا هناخ کی هلزنم هب روشک ره نآ رد هک زرم نودب یناهج هراب رد وتنارپسا زومآنابز اما .دنیبیم

 یارب یشبنج ام .دشابیم دودحم نامج زا یصاخ شخب هب یموق نابز ره شزومآ هک مینکیم مالعا ام .دنیبیم

 .میتسح یلمارف شزومآ

 هک یلاح رد .نبابیم تراهم نآ رد هنگیبیاهنبز ناگدنزومآ زا یزیچان دصرد اهن : یشزومآ ریثأت .۳
 رگناشن نوگانوگ یاهنابز یاهشزومآ .تسا ریذپناکما زین یزومآدوخ اب یتح وتنارپسا نابز رد لماک رحبت

 رد نازومآشناد یهاگآ ینوناک شخب ناونع هب زین وتنارپسا .تسا هدوب رگید یاهنابز یریگدای رب یدیفم:

 رثکاربارب رد یگشیمه یعنام یموق یانابز یراوشد هک مینکیم مالعا ام .تسا هدش هیصوت نوگانوگ یاههتشر

 رثوم شزومآ یارب یشبنج ام .درب دنهاوخ دوس مود نابز نتسناد زا نانآ نیاربانب .تسا هدوب نازومآشناد

 .میتسح نابز

 نودب .تسا ناهج حطس رد ینابز هعماج نیدنچ زا یکی هک وتنارپسا هعماج نایوگنخس : یگنابز دنچ ۴
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E4movado emas alpaŝi novan periodon. Jen teksto de la Kampanjo 2000 
kiun: oni prilaboras en la kadro de UEA.Ankaŭ ni povas trovi tre utilajn 
kqnsiliojn por pli vigligi la movadon en nia lando Ĉiuj diskutoj ĉirilate estas 
ege bonvenaj al la redakcio. 

La red. 

KAMPANJO 2000 : AL LA NOVA JARMILO 
Profesoro Ivo Lapenna, unu el la antaŭaj prezidantoj de UEA, estis konata pro 

siaj elstaraj retorikaj kapabloj. Pri kiu ajn temo li sukcesis plorigi la maljunajn 
membrojn en la unuaj vicoj de la kongres-inaŭgurejo, pensigi la mezaĝajn 
membroj en la centraj vicoj kaj elvoki amuzajn komentojn de la gejunuloj sidantaj 
en la lastaj vicoj. Se li vivus nun kaj havus la okazon ekspluati la temon "jarmil- 
ŝanĝiĝo", li certe faros serion de emociigaj paroladoj. Aliflanke profesoro Lapenna 
en la longa daŭro ne estos memorata 

pro siaj oratoraj kapabloj, tre verŝajne li estos memorata pro siaj organizaj 
kapabloj kaj pro sia postmilita "konstruado de la moderna UEA"kiel li mem ŝatis 
difini la gigantan laboron por igi UEA-n agnoskata kaj efika gvid-organo de la 
Esperanto-movado. 

La nunaj komitato kaj la estraro de UEA antaŭ la rapide alproksimiĝanta jaro 
2000-a sentis la bezonon reanalizi la staton de la movado kaj montri eblajn evolu- 
vojojn al ĝi. El tio fontas la Kampanjo 2000, pri kiu temas ĉi tiu artikolo. La 
Kampanjo 2000, kies fina teksto estas en ĉi tiu periodo debatata de la komitato kaj 
baldaŭ aprobota en sia fina versio, prenas en konsideron la ideojn de la antaŭa 
laborplano de UEA, kaj ĝi klopodas klare montri kelkajn celojn kaj prioritatojn. 
La celoj de la kampanjo estas tri: 
- levi la organizan kaj idean nivelon de la Esperanto-komunumo 
- levi la prestiĝon de la internacia lingvo 
- influi la internacian vivon. 

Alivorte oni agnoskas ke la Esperanto-movado en sia nuna konsisto kaj formo 
estas ankoraŭ bezonata kaj estos ankoraŭ longe bezonata, kiel ĉefa portanto de la 
internacia lingvo. Tio, kion ni devas fari, estas fortigi ĝin organize kaj idce. 
Organize niaj landaj asocioj kaj lokaj kluboj devas iĝi pli profesiecaj kaj pli efikaj. 
Se ili ne havas sidejon, ili devas klopodi akiri ĝin. Se ili ne havas konstantan 
oficiston, ili devas klopodi akiri ĝin. Ni ne forgesu, krome, ke en multaj landoj 
esperantistoj apenaŭ ekzistas; ni ne rajtas ripozi ĝis la momento kiam en ĉiu lando 
ekzistos bone organizita Esperanto-asocio. Idee (kaj lingve) estas ankoraŭ granda 
spaco por pliboniĝi. Ni devus strebi al situacio en kiu, ĉiuj esperantistoj bone 
p-rolas Esperanton kaj konas la ĉefajn celojn de lz movado. La Manifesto de Prago 
estas ilo uzinda ne nur ekster la movado sed ofte ankaŭ interne de ĝi. Se oni mem 
kleriĝas pri la fenomeno Esperanto oni povos pli bone informi la ĝeneralan 
publikon. 
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Tiucele ni devos veni al situacio en kiu ĉiu asocio aŭ klubo (kaj UEA antaŭ ol 
ĉiuj aliaj) transiras de la nuna situacio al situacio de sistema,aktiva informado al la 
gxenerala publiko. Ni ekzistas, kiel emfazis Humphrey Tonkin en sia lastap 
artikoloj en la revuo de UEA, ĉefe por disvastigi Esperanton, kaj nur poste por 
utiligi ĝin, kreskigi sentojn de solidareco, ktp. 

La punkto pri la prestiĝo celas plani informajn agadojn por informi pri la 
internacia lingvo la klerajn tavolojn de ĉiu socio. La novaĵo.ĉi-rilate, kuŝas nur en la 
uzo laŭebla de materialo centre produktita kaj loke tradukata kaj disdonata. Tiel ni 
povos esti certaj ke la nivelo de la argumentado estos la ĝusta. 

La punkto pri la internacia vivo estas tiu, kiu pleje altiros la atenton de niaj 
gazetaj redaktistoj kaj de pluraj membroj de UEA. Temas pri klopodoj alveni al 
decidoj favoraj al Esperanto ĉe internaciaj organizaĵoj (UN, EU,ktp.). tiurilatajn 
paŝojn jam estis entreprenitaj de la estraro de UEA, kaj la ĉefa respondeco pri ĉi tiu 
punkto de la laborplano kuŝos esence ĉe UEA. Tamen lastatempe oni pli kaj pli 
komprenas ke naciaj registaroj pere de siaj delegitaroj tenas la decidan potencon en 
tiuj internaciaj organizaĵoj kaj sekve UEA. instigos la landajn asociojn helpi per 
kontaktado kaj influado al siaj naciaj instancoj. Post la vortoj "Kampanjo 2000" 
sekvos aliaj difinoj, pri kiuj komitatanoj diskutas nun (la plej versxajna kandidato 
estas "Por nova internacia lingva ordo") kio donas la sencon de nia tuta 
agado.Aliaj du ruĝaj fadenoj (se ni rajtas uzi eble nur okcidentecan 
metaforon)trakuras la tutan kampanjon. Temas pri la rekono de la esenca bezono 
ke TEJO, la junulara organizaĵo, kaj ILEI, la instruista organizaĵo fortikiĝu. Foje 
ekzistas kelkloke la ideo ke la Esperanto-organizaĵoj estas konkurencaj inter si. Sc 
mi sukcesas ŝteli membron de alia organizaĵo, mi kredas esti pli forta. La simpla 
fakto estas ke ni me estas konkurencaj sed komplementaj. La plej bona apogo por 
UEA kuŝus en tre granda fortiĝo de ILEI, kiu akirus dekmil membrojn, havus 
sidejon en Parizo kaj amason da funkciantaj landaj sekcioj. La plej bona apogo por 
UEA kuŝus en esenca fortikiĝo de, ekzemple, la nepala landa asocio, kiu iĝus en 
sia lando eĉ pli forta ol UEA estas internacie. En tiu kadro, la ĉefa ideo estas: ni 
ĉiuj kresku kaj fortikiĝu. Tiel unu helpos la alian. Aliflanke vi konsideru ke estas 
vane proponi al Unesko brilajn planojn por instruado de Esperanto en ĉiuj landoj 
de la mondo, se ILEI ne ekzistas en ĉiujlandoj de la mondo. 

Se oni rajtas resumi la spiriton de la kampanjo en unu frazo oni povas diri ke ĝi 
celas ne nur desuprisman agadon aŭ nur desubisman agadon, ĝi celas kombini la 
du agado-specojn ĉar nur el tio povas fonti longdaŭra kaj stabila progreso. 
Vi rajtas demandi kion devas fari la simpla esperantisto pri la Kampanjo 2000. Vi 
povas jam nun peti je la komitatanoj, kiuj reprezentas vian landon aŭ vian asocion 
en la komitato de UEA, kopion de la nuna versio de la kampanja dokumento. Tiun 
dokumenton vi povas peti ankaŭ je via landa asocio. Se tio montriĝus sensukcesa, 

2 
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Japana vojaĝ-raporto 
Post multo da atendo kaj grandega prepar-laboro, laste venis tempo de 

ekvojaĝo. Mi kaj 16 aliaj kolegoj ekflugis al Japanio en la 18-an de majo por pasigi 
26-taga teknika kurso en mond-fama kompanio NEC. Tiu ĉi ŝanco estis tre bona 
oportuno por mi kontakti esperantistojn de Japanio; do mi profitis la okazon kaj 
multfoje vizitis E-istojn. Ankaŭ mi estis gasto ĉe E-ista familio por unu nokto. 

En mia unua vizio de JEl(Japana Esperanto-instituto) mi atentis bonan 
organizitan cirkonstancon kaj regulan programon de kunvenoj kaj aliaj aranĝoj. 
Diskutante diversajn aferojn kun JEI-anoj kaj KAEM-estraranoj(Komisiono pri Azia 
Esperanto-Movado), mi atingis la rezulton ke Irana E-movado estas sufiĉe konata 
flanke de eksterlandanoj. Ili entuziasme deziras sekvi la novaĵojn kaj okazintajn 
progresojn. La problemo estas ke, bedaŭrinde la informoj ne ĉiam estas ĝustaj kaj 
ni, Iranaj E-istoj, taskas informigi ilin per ĝustaj precizaj kurantaj aferoj. IREJO 
povas kaj devas plenumi tiun ĉi taskon kaj IREJO-Bulteno, nuntempe la sola 
informilo pri nuntempa E-movado en Irano, havas grandan rolon ĉi-rilate. 

Bedaŭrinde mia libera tempo en Japanio ne estis sufiĉa por pli efike konatiĝi 
kun la movado en tiu ĉi lando, sed kompare kun Irano,estas bone maturita. Fakte 
pro tio, ke ekzistas facilaĵoj kaj oportunaĵoj, i.a. loko, oficisto, komputilo, fakso kaj 
aliaj helpiloj. Mi kore kredas ke se IREJO ankaŭ havis tiujn ĉi eblaĵojn, la situacio 
estis eble eĉ pli bona ol Japanio. 

Mi neniam forgesos tiun ĉi vojaĝon, kiu estis miksaĵo de laboro kaj amuzo, de 
oficialeco kaj amikeco. Plej helpiganta al mi en tiu ĉi estis s-ro Reza Ĥejr-ĥah kiun 
multe mi dankas kaj esperas pri kompenso, se tiu intima konduto estus 
kompensebla. 
Fine estas necesa danki ĉiujn Japanajn E-istojn, kiuj helpis kaj gastigis min dum 
restado, especiale S-ro Klivo, kanada e-isto al kiu mi ŝuldas multe, kaj mi ne trovas 
taŭgan vorton por esprimi mian senton en vojaĝ-raporto de Japanio. 

Hamze Ŝafii 

  

vi povas peti ĝin de la Centra Oficejo de UEA, sed unuavice provu enlande. Poste 
vi povas ekcerbumi pri la 

plej efika maniero igi la kampanjon reala en via medio aŭ loĝloko kaj kunlabori 
kun via loka klubo kaj landa asocio. Neniu, se ne vi, povas disvastigi Esperanton 
en via medio aŭ loĝloko. Tion, esence, la kampanjo 2000 petas de vi. 

Ni esperas ke ni ĉiuj sukcesos en la komenco de la tria jarmilo igi UEA-n kaj 
ĉiujn aliajn Esperanto-organizaĵojn esence pli fortaj ol ili estis post la konstruado 
de la moderna UEA fare de la antaŭa generacio de esperantistoj. 

Renato Corsetti 
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  xxتست ۰ ۷۹۵۲۵2۷060 —

La skribanto de ĉi suba artikolo estas unu el la unuaj IREJO-subtenantoj kaj 
ankaŭ membro de Instituto SAbz Andiŝan. Ŝi ofte diversmaniere helpas nin kaj 
oni revas okazigi IJKon en Turkio helpe de ŝi kaj ŝia edzo. 

Ŝi rakontas al ni pri la antaŭaj oraj tagoj de E-movado en nia lando.Estas 
pripensinda ŝia rakonto kaj rememoro. La red. 

Ekde kiam mi lernis E-on jam pasis dek naŭ jaroj,dum tiu tempo mi 
havas pli memoraĵojn ol antaŭaj tagoj de la pasintaj jaroj de mia 
vivo,precipe post la edziniĝo kun Turka esperantisto kaj translekiĝo al 
Turkio- tiuj memoraĵoj fermiĝis en mi. Dank al fremdaj e-istoj, kiuj ofte 
vojaĝas al Turkio, ankaŭ niaj vojaĝoj al eksterlandoj pere de E-o, pro la 
intereseco de miaj memoraĵo, mi deziras kelkajn rakonti al vi: 

Mia konatiĝo kun E-o ankaŭ estas interesa kaj alloga, en gimnazio ĉiam 
mi instruis literaturon al lastaj klasoj, iun tagon mi vidis en kurso,ke unu de 
miaj tre inteligentaj lernantinoj anstataŭ aŭskulti la lecionon legas gazeton 
kaj tiel profundiĝis en legado ke ne komprenis mian proksimiĝon al si. Mi 
demandis ŝin ĉu gazeto pli gravas ol la leciono? Ŝi ĝentile respondis: Mia 
estimata instruistino (Dabire gerami) pardonu min,tamen se vi legus ĉi-tiun 
artikolon, ankaŭ vi fariĝus kiel mi! La artikolo estis pri internacia lingvo. Ŝi 
ĝin donis al mi,estis grava virina revuo. Ni daŭrigis la lecionon. 

Dum ripoztempo kun granda intereso mi legis la tutan artikolon. Estis 
skribite tiel bone kaj elekrente,ke mi pensis ke ekzistas ilo,per kiu oni povas 
dum mallonga tempo lerni la lingvon .Ĝi ankaŭ havis fotojn de vojaĝantaj 
Iranaj kaj fremdaj e-istoj, kiuj ŝajnas al mi ke estis la unua grupo kiu vojaĝis 
al Kastelo Gresillon(Francio), por partopreni en kurso. Mi ne povis imagi ke 
dum mallonga tempo oni povas tiel rapide lerni, ke kun ĉiuj alilandanoj povi 
komuniki. Antaŭe mi neniam aŭdis pri internacia lingvo, kvankam en tiu 
tempo sufiĉe mi konis la anglan lingvon kaj pere de tiu ne havis ŝancon 
tutmonde, egalrajte komuniki. Tamen ĉiam mi havis deziron iun tagon unu 
lingvo internacia.Tiu deziro pli altiĝis dum miaj vojaĝoj eksterlanden, 
precipe kiam eksterlandanoj ne emis aŭ ne sciis respondi al mi angle. 

Jen pro tio la artikolo en la virina ĵurnalo estis por mi interesa.En sama 
tago reveninte hejmen, telefone mi demandis Tehranan universitaton por 
informiĝi pri funkcio de Esperanto-kurso. 

Ankaŭ mi altiris la intereson de mia fratino al E-o. En ĝusta tempo ni 
duope vizitis la universitaton por enskribiĝi alla funkcianta E-kurso.Kie 
jam estis ekspoziciata Eeperantaĵoj.La sekretario ĝentile kaj afable respondis 
al miaj demandoj rilate mia enskribiĝo.Ŝi diris:Bedaŭrinde mi ne povas 
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enskribi vian nomon por la unua kurso,kiu komencos post unu 
semajno,tamen via vico povas esti por la kurso komenconto post du 
monatoj. Por ni tiu estis jam reklamo unua, ke sufiĉe multe deziras lerni 
Esperanton.Jam por du aferoj mi ne havis paciencon du monatojn atendi, 
unue pro la intereso de E-o kaj due konatiĝo kun famkonata profesoro 
Saheb ZAmani, kics belsonan voĉon tre ofte mi aŭdis de radio, kiu 

komencadis jene: 
 تساغوغ رد و ناقف رد وا و مشومخ نم هک تسیک منادن لد هتسخ نم نوردنا رد

“Ene de mia laca animo mi ne scias kiu estas,ke mi silentas,tamen li altvoĉe 
protestas” 

Do,mi multe pensis, kaj la rezulton diris al mia fratino,tiel ke post unu 
semajno ĉiu okaze ni iros al la kurso,se eblas,ni ankaŭ komencus la kurson. 

Je la nomo de Dio(same kiel multe da Islamanoj espirimante la frazon 
por sukceso) en ĝusta tempo ni iris. Oh, estis tumulto kaj feliĉe ni trovis 
lokon en la dua vico de granda salono. 

Li jam alvenis kaj iris al la katedro,kiam vidis ke multaj staras pro la 
manko de loko, tiel duon ŝerce diris: Estimataj starantoj, se pensu ke vi ĉiam 
dum la kurso devus stari,ĉar multaj venis,vidi ĉu E-o gajnigas ilin, kiam 

komprenas ke ne eblas gajni, lokojn liberiĝos mem. 
Jam, li komencis klarigi la kialon kaj bezonon de la lernado de internacia 

lingvo, li tiel logike kaj konvinke esprimis kaj donis plusajn argumentojn,ke 
ekde tie vekiĝis en mi simpatio kaj amo al E-o. 

Ni daŭrigis kurson kaj pasis du monatoj, ke estimata profesoro proponis 
ke se iu decidas somere vojaĝi al Kastelo Gresillon(Francio) kie pli bone 
povas lerni la lingvon ankaŭ konatiĝi kun multaj eksterlandanaj samideanoj. 
Mi kun mia fratino kaj du amikinoj kandidatiĝis, kaj li kun granda peno 
aranĝis por ni ĉion. 

Bedaŭrinde, en tiu tempo al mia familio okazis tre malagrabla kaj 
neforgesebla okazaĵo,kiu tiel falis nin en granda ĉagreno ke ni decidis 
rezigni la vojaĝon. Sed mia tre kara profesoro ĉiu tage aŭ telefone aŭ pere 
de amikinoj serĉis nin kaj konvinkis nin por vojaĝo. Li argumentis ke por 
iom forgesi la ĉagrenon, estas pli bone vojaĝi. 

Ni konsentis vojaĝi. Mi ĉiam dankegas lin krom lernado de E-o, ankaŭ 
pre tiu vojaĝo. Dank al helpo de li, antaŭ miaj okuloj malfermiĝis nova 
horizonto. 

Heŝmat Faraji-Yalĉin , Turkio 
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La vera blindulo,la reala nutranto 

Scienculon bonfarantan embarasis la vivpremo,tiom,ke li ekforgesis Dio- 
nutranton kaj aliris al pordo de riĉulo mondama kaj diris: Mi audis,ke vi 
iam donacas al homoj malriĉaj kaj almozdonas.Nun mi puŝata de neceso 
venis al vi kaj forte meritas vian helpon. 

La riĉulokiu estis avara dirisTion,kion de tempo al tempo mi 

donacas,estas al blinduloj, vi ne estas blinda kaj du sanajn okulojn vi 
havas!Scienculo mizere ekvenis al si kaj vidis,ke post jaroj plenaktiva kaj 

grandanimcca kian eraregon li elfaris.Al riĉulo diris: Vi erare vidas,okaze 

mi estas la vera blindulo,kiu deturnis sin de la reala nutranto kaj rapidas al 

avarulo kiel vi. 
Do, peneme sinturnis de li kaj foriris. Ĉe tio la riĉulo malavara iomete 

impresite postkuris revenigi lin,sed la scienculo jam preteratentis lin kaj de 
tiu abismo humiliga haste distancigis sin. 

El la persa literaturo esperantigis: M.Fahmi-Tehrano 

  

D-ro Hejdar Raŝidi eble estas ununura Afgana esperantisto kiu nun loĝas 
en. nia lando ekde antaŭ 20 jaroj.Li estas membro de Instituto Sabz andiŝan 
kaj li ofle kontribuas al nia bulteno per kulturaj ejaĵoj.Nia samideano d-ro 
Sajadpur en Maŝhad intencas fari intervjuon kun d-ro Raŝidi kaj mi esperas 
aperigi ĝin en la venonta bulteno.Notindas ke d-ro Raŝidi loĝas en urbo 
Torbdt-e Ĝam en Ĥorasan provinco. 

STUDADO ĜIS LA MORTO 
“Abu Rejhan Biruni” estis la plej fama islama saĝulo kaj 

matematikisto.La saĝulo malsane enlitiĝis:-Unu el liaj amikoj, kiu estis tre 
lerta en la islama jurisprodenco,foje vizitis la malsanan saĝulon Tuj 

demandis la saĝulo lin pri la ordonoj de la heredaĵo (verdikto).La amiko ne 

volis respondi ĉar la saĝulo estis tre malsana kaj fartis ne bone, dirante: nun 
ne estas necesa demandi pri ĉi tiu temo. 

“Biruni” denove demandis, ho saĝulo diru al mi, kiu estas fre bone?Antaŭ 
la morto scii ion aŭ ne scii? Mi volas scii, poste morti. Tiam la juristo 

respondis sian amikon la respondon, kaj eliris, sed tuj mortis la saĝulo. 

Do.” Biruni” ĝis la morto estis amanta por studa“o. 
Esperantigis: D-ro Hejdar Raŝidi 
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UEA delegito en Kuvajtio 
F-ino Farŝide A. Membro de Sabz Andiŝan, nun loĝanta en Kuvajtio aperis 
kiel UEA delegito en tiu lando ĉijare. 
Farŝide laboras kiel komputilistino en io firmao kaj ŝi laŭ sia kondiĉo estas 
sufiĉe aktiva. Dum vizito komence de nova jaro oni havis oportunon diskuti 
kun ŝi pri la aferoj en Kuvajtio. Ni tre ĝojas ke nia samideanino delegitas 
UEAn en kuvajtio. 

Novaj UEA-Fakdelegitoj en Irano 
En la jarlibro de 1997 novaj vizaĝoj aperis kiel UEA fakdelegitoj kiuj,ĉiuj 
estas membroj de Sabz Andiŝan. Inter 26 D kaj FD de UEA en Irano 10 FD 
estas membroj de S4bz Andiŝan kiuj laŭ la apero en la jarlibro estas : 
1: s-ro Kamali ; 2: d-ro Sayadpour(Mashad) ; 3:s-ro Khosro Abadi ; 
4: s-ro Torabi ; 5: s-ro ŜAfii ; 6:s-ino Kĝrimi ; 7:s-ro H4kim Neĵad ; 
8:f-ino Nuri Maĝd ; 9:s-ro Habibpur ; 10:s-ro Azarhoushang. 

Esperanto rondo en NEDA servilo 
La interretservilo NEDA estas la plej populara kaj vaste disvolvita 
informreto en Irano.Ekde marto IREJO havas sian propran adreson en ĝi kaj 
oni starigis Esperanto-rondon en la ret-servilo NEDA kiu nun nombras 76 
membrojn .En la inform-dosiero de la rondo estas enmetitaj diversaj 
informaĵoj kaj novaĵoj pri E-o kaj E-movado en la persa lingvo kaj ĉiuj 
klientoj de la servilo povas traserĉi, preni, kopii kaj atingi ilin. 
Laŭ la enmetitaj informaĵoj en la servilo oni allogis komencantojn al la E- 
kursoj kiujn senĉese okazigas IREJO en Tehrano. 

Nova estraro kaj nova stato por IREJO 
Dum la ĉijara ĉefkunveno de IREJO 31 06 1376(22 08 97)la membraro 
elektos novan estraron al la asocio.pli ol 8099 de la nuna estraro estos 
eksiĝitaj ĉar ili aŭ nedeziras reelektiĝi aŭ ilia aĝo superas pli ol 30 jarojn. 
Nova teamo gvidos IREJOn „dum laŭ la novaj kondiĉoj IREJO fariĝos kiel 
junulara sekcio de S4bz Andiŝan. 
Dum la ĉefkunveno oni traktos pri IREJO kaj ĝia rilato kun S4bz Andiŝan 

Burĝonas regionaj aktivadoj por Esperanto 
Pli vigliĝas ekster-Tehranaj aktivadoj pri E-o. En Maŝhad,Raŝt, Tabriz kaj 
Bruĝerd ekformiĝas lokaj grupoj. De diversaj aliaj urboj oni petas oficialan 
kunlaboron kun instituto Sabz Andiŝan . 

IREJO-Bulteno————— 10۳10 : 19/20 18



  

—————————— 

En Maŝhad nia deligenta samideano d-ro Sajadpur klopodas aranĝi E- 
kursojn kaj planas regionan movadon. 

Iranaj UEA membroj konsiderinde ĉijare kreskas 
UEA ĉijare ekhavis novajn membrojn kiuj pere de instituto S4bz Andiŝan 
unua foje membriĝis ĉe UEA jen rezulto de diversmanieraj agadoj de la 
instituto.Rimarkindas ke dum pasintaj jaroj multaj malgraŭ siaj deziroj nur 
pro tio ke ne ekzistis peranto, ne povis membriĝi ĉe UEA sed de la pasinta 
jaro ade, oni pere de la instituto membriĝas ĉe UEA mendas E-gazetojn, 
pagas aliĝkotizojn al E-aranĝoj kaj kongresoj kaj tiel la movado en nia 
lando fortiĝas kaj disvastiĝas. 7 

PENTROINSTRUADO PERE DE ESPERANTO 
Pentra instruisto deziras instrui pentradon Eperante,en diversaj partoj de la 

mondo. Lia celo estas disvastigi E-on helpe de pentraarto. 
Evidente tiu ĉi afero bezonas helpon kaj kunlaboron E-asocioj, institutoj, 

organizoj kaj kluboj. 
Se oni deziras profiti tiun ĉi eblecon kaj ricevi pliajn informojn bonvolu 
kontakti kun: 
Prof. M. P. Habibpur, P.O.Kesto:14645-133, Tehrano, Irano 

Telefono: 498 21 2067136 
aŭ lia organiza adreso: 

Sabz Andiŝan Instituto, P.o.Kesto:17765-184,Tehrano,Irano 
Tel : 1498 21 6236913 Fakso:198 21 6233901, Retpoŝto: IREJO(Qneda.net 

JARA ĈEFKUNVENO DE IREJO 
Dato:Vendredo 31 06 1376(22 09 1997) 
Ejo : IREJO-sidejo : 72, K : Nasim,K:4,Kh:Sarve Ŝ4rgi, S4ad4t Abad 

Programoj: 
-Estrara raporto 
-Elekto de nova estraro por periodo 76-78 
-Diskutado pri la rilato de IREJO kun Sabz Andiŝan ۰ 
-Aliĝo de IREJO kiel la junuara fako de Sabz Andiŝan 
-Diskutado pri E-movado en nia lando 
-Elekto de laborgrupo por starigi Irana Esperanto-Asocio(IREA) 

kaj... 
La estraro al ĉiuj membroj petas ĉeeston en la ĉefkunveno 
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 یعامتجا « یگنهرف هلجم 0
oa Kontaktoوتنارپسا نازومآون  

 تاقباسم و اهناتساد « تالاقم اب ًکمصاعلعام

e E daa elp aK » نازومآوت یارب طقف as Kontakto 

i دوشیم رشتنم رابکی هام. 35 ua Kontakto 

 لایر ۳۰۰۰ هرامشکت یاهب

 لایر ۱۵۰۰۰ هنالاس کارتشا 0

 «~ لایر ۱۵۰۰۰ مادکره ۹۶ و ۹۵ یاهلاس هرود ۵

  

 : شرافس هوحن

 هبعش ۰۵۰۱ یراج باسح هب ار رظندروم غلبم هتشذگ یاههرود تفایرد اب و کارتشا تهج

 هب ارنآ شیف و هدومن زیراو ناشیدنازبس هسسژم مانب ناریا تارداص کناب ۰ هیریشمس ۲

 .دینک لاسرا ۱۷۷۶۵ - ۱۸۴ یتسپ قودنص « نارهت یناشن

 : هجوت

 .دینک لاسرا تکاپ لخاد هدشن لطاب ربمت تروص هب ار مزال غلبم « هرامشکت تفایرد تهج
  

  

 شیرتا وتنارپسا ویدار تساک راون

 ناریا هراب رد 108۸ لک ریدم رلوب ومسا اب هبحاصم :لماش

   لایر ۵۵۰۰ :اهب. ین دینش بلاطم رگیدو
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 وتنارپسا RT و نازومآ شناد یارب |2۱ دنمشزرا هلجم

 دوشیم رشتنم هرامشکی لصف ره#

 هنالاس کارتشا لایر ۱۶۰۰۰ تخادرپ اب هسسّوم قیرط زا کارتشا لباق#
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